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Representanter RCC Norr 
Anna-Lena Sunesson 
Ove Andrén 
Åsa Johansson 

 

Övriga deltagare 
Åsa Sandström 
Katja Vuollet Carlsson 

Ej närvarande 
Anna S Bergström 
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Frans Nilsson 
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Rickard Sjöberg 
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1. Presentation av alla deltagare 
 

2. Föregående minnesanteckning 
Minnesanteckning från 2021-10-26 godkändes och lades till handlingarna. 
Minnesanteckningen publiceras på www.cancercentrum.se/norr 
 

3. Avstämning från respektive region  
Norrbotten; Tarmcancerscreening är under uppstart trots covidsituationen, kallelsebrev har 
skickats ut. Ansträngt läge både för operationsverksamheten och på vårdavdelningarna 
men det mesta har kunnat genomföras. Brist på personal ger svårt läge med vårdplatser 
och det är många som säger upp sig. Polikliniska verksamheten fungerar i stort.  
 
Jämtland: Ansträngt med vårdplatser och bemanningsbrist framför allt avseende 
sjuksköterskor. Cancer opereras enligt plan, men elektiva operationer får vänta. Arbetet 
för att starta tarmcancerscreening är påbörjat med process för ombyggnad, enligt plan. 
Antalet röntgenundersökningar på jourtid har ökat pga. vårdplatsbristen, då den 
polikliniska verksamheten inte hinns med på dagtid.  
 
Västerbotten: Tarmcancerscreeningen ska börja i maj enligt plan, men det finns redan idag 
en lång kö till koloskopier. Den kirurgiska cancervården har för vissa diagnoser nu 
oacceptabla väntetider. Tillgången till operationstider är ungefär som på sommaren pga. 
sjuk personal och brist på operations- och narkossjuksköterskor. Onkologen dragit ner på 
vårdplatser tillfälligt pga sjuk personal, men kan ändå ta hand sina patienter. Strålningen 
har fortfarande lägre verksamhet, vilket innebär en kommande risk att det kan bli en kö 
med patienter. Lab har brist på biomedicinska analytiker (BMA). Ett minskat provinflöde 
till patologen medför en oro kring vad som kommer i framtiden. 
 
Västernorrland: Tarmcancerscreeningen ska börja i april, men det finns redan idag en lång 
kö till koloskopier. Man opererar det mesta inom cancerkirurgin, men brist på vårdplatser 
försvårar. Dagvården flyter på någorlunda. Covidpatienter vårdas nu på hela sjukhuset. 
Personalbrist medför att man inte kan bemanna de vårdplatser man har bestämt att man 
ska ha och det blir mycket utlokaliseringar av patienter, vilket utgör en patientsäkerhets-
risk och medför extra stor belastning på personalen. Läget är mycket bekymmersamt och 
alltmer fokus läggs på den akuta vården. 
 

4. Aktuellt från RCC i samverkan 
Anna-Lena gav aktuell information från RCC i samverkan och presenterar den 
överenskommelse mellan regeringen och Sveriges kommuner och regioner om en jämlik 
och effektiv cancervård med kortare väntetider 2022 som offentliggjordes den 23 
december 2021.  

 
Totalt tilldelas regionerna 365 miljoner kr för SVF-arbete i årets canceröverenskommelse, 
där hälften utbetalas i närtid och resterande medel utbetalas i höst efter godkända 
rapporter från regionerna. Medlen utbetalas baserat på befolkningsmängd. En förut-
sättning för att få del av höstens medel är att regionen når inklusionsmålet för SVF; att 
70% av de patienter som får en cancerdiagnos utreds enligt SVF. Inklusionsmålet ska 
redovisas för första halvåret 2022, baseras på regionernas inrapporterade data till den 
nationella väntetidsdatabasen Signe och gäller sammantaget för alla SVF som införts före 
2021. Grundläggande krav är även att regionerna skickar ut och använder den nationella 
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SVF-PREM-enkäten i sin uppföljning av de standardiserade vårdförloppen och att införa 
SVF för MPN, myeloproliferativ neoplasi. Regionerna ska även redovisa vilka förstärk-
ningar och insatser som görs inom urologin för att förbättra tillgängligheten för dessa 
patienter.  
 
Andra nyheter i årets canceröverenskommelse är bland annat 
- en särskild satsning för att utrota livmoderhalscancer 
- en nationell bench marking för att klarlägga var svensk strålbehandling står i förhållande 
till övriga nordiska länder med inriktning på tillgång till nödvändig specialistkompetens 
och utrustning 
- att RCC i samverkan ska stödja universitetssjukhusen i att uppnå status som 
comprehensive cancer center (CCC).  
 
Övrigt aktuellt från RCC i samverkan: 
 
Fastställda nationella vårdprogram 

• Hudlymfom (uppdaterat med anpassning till SNOMED-koder) och tydligare 
hänvisningar till andra lymfomvårdprogram, har inte varit på remiss)  

• Malignt melanom (uppdaterat med ett nytt läkemedelskapitel, har inte varit på 
remiss) 

• Epitelial äggstockscancer 

• Myeloproliferativ neoplasi, MPN (inklusive nytt SVF) 

• KLL 
  
Det ska tas fram nationella vårdprogram för  
- Cancerrehabilitering för barn (Samantha Nath norr-representant) 
- Myelodysplastiskt syndrom, MDS 
 
Register för cancerläkemedel 

• Arbete för automatöverföring: Region Östergötland och Region Uppsala har 
installerat respektive utreder att installera en pilot-lösning för överföring från 
Cytodos tillsammans med Evry, så att fler regioner sedan kan återanvända den 
utvecklingen. 

• diskussion kring åtgärder för ökad manuell registrering 

• det kommer inte att utgå någon ersättning till regionerna för registrering 2022 

• inrapportering till läkemedelsregistret januari-juni 2021 gav ersättning per 
registrering, plus en bonus till de regioner som hade störst ökning av 
registreringen jämfört med tidigare år. Västernorrland var en av dessa regioner. 
Västerbotten har fortfarande den högsta andelen registreringar per invånare i 
landet. I Norrbotten och Jämtland Härjedalen minskade registreringen under 
2021 jämfört med tidigare år.  
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Övrigt aktuellt 
 

• Alla regioner fick ta del av höstens utbetalning av SVF-medel från 2021 års 
canceröverenskommelse. 

• RCC har utarbetat ett positionspapper för ett rökfritt Sverige och tagit fram en 
kommunikationsplan för det. 

• Strålterapiregistret: Flera regioner kommer att kunna leverera skarpa data under 
våren 

• Mammografiregistret: Majoriteten av landets regioner har beslutat ansluta sig. 
Ungefär tio beräknas göra det innan sommaren och RVN är bland de första. 

• Covid-19 och cancerstatistik: Rapporter om lung- samt tjock- och ändtarmscancer 
med data från kvalitetsregistren är publicerade och visar liten eller marginell 
minskning under 2020 jämfört med genomsnitt 2017–2019. En aktuell rapport på 
gång med data från cancerregistret under första halvåret 2021 (all rapporterad 
cancer). Alla publicerade rapporter med statistik om uppskjuten cancervård under 
Covidpandemin finns på https://cancercentrum.se/samverkan/covid-
19/uppskjuten-cancervard/ 

 
Aktuellt sjukvårdsregionalt  

• Arbete pågår med avtal etc. kring ett sjukvårdsregiongemensamt kansli för 
organiserad prostatacancertestning (OPT), inför beslut i NRF:s förbundsdirektion 
i mars. 

• Ett sjukvårdsregionalt koordineringsarbete har påbörjats kring projektet för 
utrotning av livmoderhalscancer genom catch-up-vaccination mot HPV. 

• Gustav Zetterberg tillträder den 21 februari en tjänst som kurator som stöd för 
unga cancerdrabbade i hela norra sjukvårdsregionen. 

• Sjukvårdsregionala cancerdagar genomförs 5–6 maj, med möjlighet till både fysisk 
och digitalt deltagande. 

 
 

5. Nationella vårdprogram och SVF på remiss 
Remissrunda pågår för de reviderade nationella vårdprogrammen (NVP) och 
standardiserade vårdförloppet (SVF) för  
- bröstcancer (NVP) 
- lungcancer (NVP) 
- njurcancer (NVP) 
- tjock- och ändtarmscancer (SVF) 
 
RPO Cancer diskuterade vårdprogrammen/SVF och konsekvensbeskrivningarna. För 
bröstcancer framfördes synpunkten att det nya vårdprogrammet innehållsmässigt är bra 
och har adekvata uppdateringar, men behöver förbättras stilistiskt. Det är idag väldig 
mångordigt och upplevs utifrån detta bitvis svårgenomträngligt och rörigt. En ordentlig 
genomarbetning för bättre överskådlighet vore önskvärt. RPO Cancer ansåg även att det 
utifrån den korta uppföljningstiden för de aktuella strålbehandlingsstudierna är för tidigt 
att minska strålfraktionerna från 25 till 15/16. Man bör invänta längre uppföljningstid i 
studierna innan man för in detta i vårdprogrammet. I den utskickade nationella 
konsekvensbeskrivningen för vårdprogrammet används begreppet ”metastaserad icke 

https://cancercentrum.se/samverkan/covid-19/uppskjuten-cancervard/
https://cancercentrum.se/samverkan/covid-19/uppskjuten-cancervard/
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obotlig bröstcancer”. RPO Cancer poängterade att det är ett olämpligt uttryck som inte 
bör användas. 
RPO Cancer beslutade att 
lämna ovanstående synpunkter i remissvaret för vårdprogrammet för bröstcancer. För 
övriga vårdprogram och SVF fanns inga önskemål om justeringar. 
 
 

6. Sjukvårdsregional cancerplan för 2022–2024 
Förbundsdirektionen vid Norra sjukvårdsregionförbundet (NRF) godkände vid sitt möte 
den 8 december 2021 en ny cancerplan för norra sjukvårdsregionen för perioden 2022–
2024 för utskick till regionerna, med uppdrag att utarbeta handlingsplaner gentemot den 
nya planen. Syftet med den lokala handlingsplanen är att konkretisera hur regionen avser 
att arbeta för att nå målen i den sjukvårdsregionala cancerplanen, utifrån sina egna 
förutsättningar inom respektive område. 
 
Regionens handlingsplan ska vara NRF tillhanda senast 2022-05-01 för att kunna 
redovisas och fastställas vid Förbundsdirektionens möte 2022-06-14, samtidigt som den 
sjukvårdsregionala cancerplanen för 2022–2024 fastställs. 
 
En mall för regionernas handlingsplaner har utarbetats av RCC Norr och skickades ut till 
RPO Cancer med handlingarna till mötet. Den kommer även att skickas ut till regionerna 
från NRF.  
 

7. Nomineringar till sakkunniggrupper avseende nationellt högspecialiserad vård  
Socialstyrelsen efterfrågar nomineringar till sakkunniga inom nedanstående två områden 
som berör cancerområdet.  
 
Område 12 Lymfödem: Sekundär effekt av cancerbehandling, (+ primärt lymfödem) 
Område 19 Thyreoidea: Avancerad spridd thyreoideacancer med utbredning till 
omgivande brosk, kärl och muskulatur eller generell metastasering (+ thyreoideakirurgi på 
små barn (profylaktisk och terapeutisk) och svår endokrin orbitopati vid 
tyroideasjukdom) 
 
Nomineringarna ska lämnas in via RCC i samverkan och behöver vara RCC tillhanda 
senast 7 februari. Det är möjligt att nominera upp till tre personer per sjukvårdsregion för 
respektive område. 
 
För tyreoideacancer har RCC Norr en sjukvårdsregional processarbetsgrupp, med Joakim 
Hennings som sjukvårdsregional processledare. För lymfödem finns ingen processarbets-
grupp inom RCC Norr. 
 
RPO Cancer beslutade att 
nominera Joakim Hennings för thyroideacancer. För lymfödem uppdras till RCC att 
tillfråga Helene Lindquist Warberg, disputerad sjukgymnast/medicinsk lymfterapeut i 
RVN om hon kan representera sjukvårdsregionen i den sakkunniggruppen. (Helene 
tillfrågades efter mötet och tackade ja till att nomineras.) 
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8. Sjukvårdsregional MDK för bäckencancerrehabilitering: rapport och diskussion 
om fortsatt utveckling  
Åsa Sandström, sjukvårdsregional koordinator för MDK-rehab och Katja Vuollet-Carlsson, RCC 
Norr, sjukvårdsregional processledare för cancerrehabilitering, medverkade 
 
Sedan 2017 finns i norra sjukvårdsregionen en MDK för patienter med särskilda eller 
avancerade rehabiliteringsbehov efter behandling av cancer i bäckenområdet – MDK-
rehab. En rapport som sammanställt erfarenheterna från MDK:n och utvecklingen av 
området i sjukvårdsregionen sedan MDK:n etablerades hade skickats till RPO Cancer 
inför mötet. Rapporten lyfter även utgångspunkter för resonemang om fortsatt utveckling 
av bäckencancerrehabilitering i norra sjukvårdsregionen. 
 
Med utgångspunkt från rapporten diskuterades hur RPO Cancer önskar att RCC Norr 
ska arbeta för en fortsatt utveckling av bäckencancerrehabilitering i norra sjukvårds-
regionen. 
 
Synpunkter som framfördes var att för de komplexa fall som tagits upp på MDK:n har 
det varit värdefullt och det är bra om det finns tillgång till sjukvårdsregional experthjälp 
för patienter med riktigt svåra besvär. Samtidigt är det för få ärenden som remitteras till 
MDK:n för att verksamheten ska fortsätta att bedrivas i nuvarande format. Lokala team 
behöver vara första instans och kompetensen inom området har ökat i flera av regionerna 
under de senaste åren. Ett förslag som framfördes var att skapa ett sjukvårdsregion-
gemensamt remissbedömningsteam. Ett annat förslag var att i stället för en MDK arbeta 
mer med ökad kunskapsöverföring mellan regionerna t.ex. vid temadagar. 
 
 

9. Aktuella läkemedelsfrågor 
Jörn informerade om nya terapier för bröstcancer, bland annat kombinationsbehandlingar 
med monoklonala antikroppar, tyrokinashämmare och cytostatika vid metastaserad 
bröstcancer. Det kommer även fler PD1-hämmare och PARP-hämmare. Lynparza 
(PARP-hämmare) har godkänts även för prostatacancer. För immunterapi kommer fler 
indikationer för olika preparat. För dialog kring kostnadseffektiva val gällande 
immunoterapi, kontakta Jörn (e-post jorn.schneede@regionvasterbotten.se). 
   
 

10. Aktuella kliniska studier 
Inga aktuella studier togs upp. 
 

 

11. Övriga frågor 
Inga övriga frågor togs upp. 
 

 

12. Nästa möte 
Tisdag 29 mars kl 15-17, digitalt via Teams. 


